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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

 

Perekonomian Indonesia yang masih begitu lesu, banyak menimbulkan 

niat dan usaha untuk bisa bertahan, dari hal tersebut maka salah satu aspek yang 

juga mendapatkan dampak dari kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk 

ini adalah bidang transportasi. 

Banyak dari perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi yang 

mencoba untuk menjalankan usahanya dengan melihat bentuk kerja yang lebih 

baik, salah satu dari metode untuk meningkatkan hasil dalam  masa krisis ini 

adalah dengan optimalitas dari segala sumber daya yang ada dari perusahaan 

tersebut salah satu sumber daya yang akan ditampilkan adalah sumber daya 

informasi sistem pelayanan transportasi. 

 

I.2 Pokok Masalah 

 

Sebagai bentuk masalah yang paling utama adalah bidang transportasi 

yang dalam kaitan ini digunakan sebagai suatu bentuk (front office) yang 

diartikan sebagai bentuk dari manajemen depan dalam artian sebagai bentuk dari 
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manajemen yang aplikasinya digunakan untuk proses masukan dan pengolahan 

data yang digunakan untuk dipelajari sebagai awal dari manajemen. 

 

I.3 Batasan Masalah 

 

Untuk dapat meberikan informasi dari sistem transportasi dari Po Rosalia 

Indah sehingga hasil dari informasi yang akan ditampilkan akan lebih akurat dan 

lebih bisa di pahami maka perlu disusun sebuah batasan masalah yang lebih 

komplek untuk dapat mewakili karakteristik  dari transportasi yang dijalankan 

maka batasan-batasan yang digunakan antara lain: 

I.3.1 Data  Bus 

I.3.2 Data  Kru 

I.3.3 Data  Kota  Tujuan 

I.3.4 Data  Kota  Asal 

I.3.5 Data  Jadwal  Keberangkatan  Bus 

I.3.6 Data  Tarif 

I.3.7 Data  Tiket 

I.3.8 Data  Pembatalan Tiket 

 

I.4 Tujuan Karya Tulis 

 

Dengan  memperhatikan uraian-uraian dari karya tulis ini, maka 

diharapkan karya tulis ini mempunyai tujuan untuk: 
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 Mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai karakteristik dari 

prosedur pelayanan jasa transportasi dari Po Rosalia Indah, sehingga hasil yang  

akan diperoleh adalah informasi secara terprogram dan terintegrasi dari data 

yang satu ke data yang lain. 

 

I.5 Metodologi Karya Tulis 

 

Karya tulis yang dilaksanakan untuk dapat menyusun sebuah bentuk 

sistem ini,     dilaksanakan dengan  metode antara lain : 

I.5.1 Metode wawancara yang dilaksanakan langsung di Po Rosalia Indah 

dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung pada responden 

yang dalam hal ini adalah penumpang dan petugas jasa pelayanan 

transportasi tersebut. 

I.5.2 Metode observasi secara langsung pada Po Rosalia Indah yang bertujuan 

untuk memperoleh data–data yang di perlukan dalam penulisan Karya 

tulis. 

I.5.3 Metode Studi Pustaka dengan jalan pengumpulan data dari buku–buku 

yang relefan dan berhubungan dengan masalah-masalah transportasi dan 

untuk memperoleh gambaran dari sistem informasi yang akan di 

kembangkan. 

 

I.6 Sistematika Karya Tulis 
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Sistematika penyusunan dari karya tulis ini adalah sebagai berikut : 

6.1 Bab I Pendahuluan 

6.2 Bab II Tinjauan Umum yang merupakan bentuk dari uraian 

pelayanan dari PO Rosalia Indah yang bergerak dalam bidang 

pelayanan transportasi. 

6.3 Bab III Perancangan Sistem dalam hal ini  menyangkut  proses 

dari pengertian, metode pengembangan, perangkat keras dan 

lunak yang digunakan, sistem  diagaram alir data, dan bentuk 

masukan dan keluaran. 

6.4 Bab IV Pelaksanaan Sistem yang menyangkut sepesifikasi 

program dan prosedur dan juga analisa program. 

6.5 Bab V Penutup yang merupakan bentuk kesimpulan dan juga 

saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


